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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492593-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
2019/S 202-492593

Ogłoszenie o konkursie

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
Tel.:  +48 717710919
E-mail: konkurs@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spółka gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami
inwestycyjnymi gminy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej we
Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi”
Numer referencyjny: ZP/53/KONKURS/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71222000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71242000

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni
tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi. Zaproponowane rozwiązania części
realizacyjnej konkursu powinny mieścić się w zakładanym budżecie i w najkorzystniejszy sposób realizować
przekazane przez organizatora wytyczne funkcjonalno-użytkowe. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych
pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji kompleksu zajezdni tramwajowej
we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi zakończonego wyłonieniem laureatów konkursu. Zadaniem
konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji
kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi, która będzie podstawą do
opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego
pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu udostępnionym na http://www.wi.wroc.pl/html/
przetargi.html

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Architekt.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
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Otwarta

IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnych – wartość maks. 70 pkt;
b) ekonomika przyjętych rozwiązań, w odniesieniu do kosztów realizacji i kosztów użytkowania - wartość maks.
30 pkt.
Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może wynosić 100 pkt.
Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez sąd konkursowy na podstawie powyższych kryteriów oraz
spełnienia, co do zasady istotnych wymogów regulaminu. Sąd konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób
całościowy, zgodnie z powyższymi kryteriami i wymogami regulaminu. Podczas obrad zostanie sporządzony
protokół z opisem czynności sądu konkursowego wraz z uzasadnieniem wyboru prac i ich rankingiem.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia przy czym pierwsza nagroda zostanie
przyznana najlepszej pracy konkursowej tj. tej która w ocenie sądu konkursowego spełniła w sposób
najwłaściwszy kryteria oceny prac, według uszeregowania prac przez sąd konkursowy. Kolejne nagrody i
wyróżnienia będą przyznawane uczestnikom konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez sąd konkursowy
zajmą kolejne miejsca.
Kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi 140 000,00 PLN brutto. Organizator
przyrzeka przyznanie następujących nagród (I, II, III):
I nagroda: kwota pieniężna w wysokości 45 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł) oraz
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, będącej
szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej,
II nagroda: kwota pieniężna w wysokości 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł),
III nagroda: kwota pieniężna w wysokości 25 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) .
1.3. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie trzech wyróżnień. Łączna
kwota przeznaczona przez organizatora na te wyróżnienia wynosi 35 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć
tysięcy zł).

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu, zgodnie ze stosownymi przepisami. Nagrody
pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia
wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania
ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek
bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (załącznik do regulaminu).



Dz.U./S S202
18/10/2019
492593-2019-PL

- - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 4 / 6

18/10/2019 S202
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

Szczegółowe informacje dotyczące nagród zostały określone w regulaminie konkursu dostępnym na http://
www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie

IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Kazimierz Łatak - przewodniczący (architekt O/SARP)
Marcin Dziewoński - sędzia referent (architekt O/SARP)
Bogusław Wowrzeczka - sędzia SARP (architekt O/SARP)
Anna Sroczyńska - przedstawiciel Zamawiającego
Piotr Fokczyński - przedstawiciel Zamawiającego
Krzysztof Balawejder- przedstawiciel Zamawiającego
Andrzej Poniewierka (architekt O/SARP) - zastępca sędziego konkursowego
Dariusz Mastalerz – przedstawiciel Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Ponieważ niniejszy formularz ogłoszenia nie daje możliwości wpisania warunków udziału w konkursie; zostały
one opisane w informacjach dodatkowych. W związku z ograniczeniem liczby znaków w tej sekcji ogłoszenia,
informacje dot. warunków udziału, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów
Potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia, zostały określone w regulaminie
konkursu – pod adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html. Uczestnikami konkursu mogą być osoby
fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wymienione
podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w regulaminie konkursu, które złożą w
odpowiednim terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie według określonego wzoru oraz
wymagane regulaminem konkursu załączniki i pozostałe dokumenty. Uczestnik konkursu ubiegający się o
dopuszczenie do udziału w konkursie zobowiązany jest spełnić poniżej określone warunki:
a) w celu wykonania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu zajezdni tramwajowej we Wrocławiu
wraz z elementami towarzyszącymi uczestnik konkursu będzie dysponował projektantem w specjalności
architektonicznej (1 osoba) – szczegółowy opis wymagań w zakresie doświadczenia i uprawnień ww. osoby
został określony w regulaminie konkursu – pod adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html oraz
b) w celu wykonania dokumentacji projektowej tj. zamówienia publicznego realizowanego w związku z zajęciem
I miejsca w Konkursie i zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki uczestnik konkursu
będzie dysponował projektantem w specjalności architektonicznej, o którym mowa w lit. a) powyżej oraz:
— projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba),
— projektantem w specjalności elektrycznej (1 osoba),
— projektantem w specjalności elektrycznej (1 osoba),
— projektantem w specjalności instalacyjnej (1 osoba),
— projektantem w specjalności instalacyjnej (1 osoba),
— projektantem w specjalności torowej (1 osoba).
Dodatkowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
zaproszony uczestnik zobowiązany będzie spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej,
to jest: posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN. Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji
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ogłoszenia szczegółowy opis wymagań w zakresie doświadczenia i uprawnień ww. osób został określony w
regulaminie konkursu – pod adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html. Każdy uczestnik ubiegający
się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 5
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oceny spełnienia przez uczestników konkursu warunków udziału
w konkursie dokonana zostanie w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia
i dokumenty wraz z nimi złożone według formuły „spełnia – nie spełnia”. Termin składania prac konkursowych:
20.4.2020 r. do godziny 13:00 na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36,
50-059 Wrocław, POLSKA, pok. nr 3 - sekretariat, piętro V. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://
www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
6.1. Uczestnikowi konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie Pzp.
6.2. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp i przysługują uczestnikom konkursu, a
także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
6.3. Przed upływem terminu do składania Wniosków w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
6.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych art. 182 ustawy Pzp na zasadach określonych w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.5. W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z uczestników konkursu,
termin związania regulaminem konkursu i wypłacenia nagród i wyróżnień ulega przedłużeniu do chwili
prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej Szczegółowe
informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zostały zawarte w regulaminie konkursu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2019


